
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Spydeberg

Møtested:      Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen
Tidspunkt: 02.11.2016 kl. 16:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post 
anirov@fredrikstad.kommune.no

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Spydeberg, 26.10.2016
Turid Fluge Svenneby
(sign)
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Saksnr.: 2016/15058
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 178125/2016
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 02.11.2016 16/28

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.09.2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.09.2016 godkjennes

Rakkestad, 03.10.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.09.2016 

Vurdering
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.09.2016 legges frem for godkjenning
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Saksnr.: 2016/15058
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 184473/2016
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 02.11.2016 16/29

Orienteringssak - Rutiner og praksis for innleie av maskiner

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering.

Rakkestad, 13.10.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Sammendrag
I kontrollutvalgets møte 21.09.2016 behandlet utvalget sak 16/22 hvor kontrollutvalget hadde 
mottatt en henvendelse fra Alvim Entreprenør AS v/Ole Alvim. I mailen ble det reist 
spørsmål rundt kommunens rutiner og praksis for innleie av maskiner. Følgende 
enstemmige vedtak ble fattet: 

Kontrollutvalget ber om en redegjørelse i saken av rådmannen på neste møte

Vedlegg
Mail fra Alvim Entreprenør as

Saksopplysninger
I henvendelsen fra Alvim Enterpenør AS henvises det til at Spydeberg Kommune har 
påbegynt montering av lekeutstyr på Hovin Barneskole, og det reises spørsmål omkring 
kommunalt ansatte som utfører gravearbeider i kommunens regi med egen gravemaskin.

I mailen fra Alvim Entrepenør AS stilles blant annet følgende spørsmål:

1 Hvordan betaler kommunen for innleid maskin?
2 Får eier av maskin lønn i kommunen når han er innleid som maskinfører?
3 Hvor mange ganger har dette forkommet?
4 Har [kommunens ansatt som utfører gravingen] 100 % stilling i kommunen?
5 Har ikke kommunen midler til å leie inn maskin og mannskap fra ekstern bedrift?

Vurdering
Sekretariatet anbefaler utvalget og ta rådmannens orientering til etterretning.
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Støten Casper

Fra: Turid Fluge Svenneby <turid.fluge@svenneby.no>

Sendt: torsdag 25. august 2016 16:58

Til: Støten Casper; Rovedal Anita

Emne: Fwd: VS: Rapportering Spydeberg Kommune, Innleide Maskiner

Vedlegg: IMG_1240.JPG.JPEG

 
 
Sendt fra min iPhone 
 
Videresendt melding: 
 
Fra: "Ingar Alvim" <ingar@alvimentreprenor.no<mailto:ingar@alvimentreprenor.no>> 
Til: "Turid Fluge Svenneby" <turid.fluge@svenneby.no<mailto:turid.fluge@svenneby.no>> 
Emne: VS: Rapportering Spydeberg Kommune, Innleide Maskiner 
 
 
 
Hei 
 
Viser til observasjoner 15-16.august  på Hovin skole, dokumentert med bilde 
 
Spydeberg Kommune har startet med montering av lekeutstyr på Hovin Barneskole. 
Og det er observert at Byggningsingeniør/Byggeleder Audun Solberg er innleid med Egen gravemaskin 
Volvo EC 160 C. 
 
Vi stiller oss noe undrende til denne måten og få utført arbeid i kommunen. Er det lovlig for en kommune 
og leie inn utstyr fra egne ansatte? Og er det lovlig at personer som er Ansatt for og være byggeleder i 
kommunen skal være maskinfører i tillegg 
 
Vi stiller spørsmål ved følgende: 
 
                1 Hvordan betaler kommunen for innleid maskin? 
                2 Får eier av maskin lønn i kommunen når han er innleid som maskinfører? 
                3 Hvor mange ganger har dette forkommet? 
                4 Har Audun  Solberg 100 % stilling i kommunen? 
 
Vi har i mange år hatt godt samarbeid med teknisk etat, og alle firma i Spydeberg har gjort arbeid i 
kommunen på rundgang. Vi har sett på dette som veldig positivt i og med at vi er mange maskineier i 
kommunen, og ser på det som god forvaltning av skattepenger 
 
Vi har prøvd og få kontakt med Virksomhetsleder Erik Flobakk uten hell, og har derfor henvendt oss til 
leder på teknisk etat Guttorm Langstøyl, som har kommet med en unnskyldende forklaring, på at det ikke 
var penger i kommunen til å leie inn maskin og mannskap fra ekstern bedrift? 
 
Hvis kommunen bestemmer seg for og kjøpe inn lekeutstyr til Hovin skole, og ikke har råd til å montere det, 
ser vi ikke helt argumentet for og kjøpe inn lekeutstyret heller. 
 
Våre synspunkter oversendes kontrollutvalget v/Turid Fluge Svenneby for videre behandling 
 
 
Mvh 
 
Alvim Entreprenør AS 
Ole Alvim 
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Mob: 91 18 19 45 
Mail: ole@alvimentreprenor.no<mailto:ole@alvimentreprenor.no> 
 
[cid:539C12CD-6CC5-4847-BE08-AC4DBC15A16C] 
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Saksnr.: 2016/15058
Dokumentnr.: 7
Løpenr.: 192581/2016
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 02.11.2016 16/30

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2017 med en kostnadsramme
på kr. 1 075 637,- vedtas

2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2017 oversendes ordfører for videre politisk
behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

Rakkestad, 25.10.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Spydeberg kommune 2017 

Saksopplysninger
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, gjeldende fra 01.07.04, 
omhandler § 18 budsjettbehandlingen.

Av bestemmelsen går det fram at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- 
og tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sies det at kontrollutvalgets forslag til budsjettramme 
for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret.

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS tolker forskriften slik at utgifter til 
kontrollutvalgets egen virksomhet og utgifter til kjøp av revisjons- og sekretærtjenester skal 
innarbeides i forslaget.

Budsjettets enkelte elementer:

 Løpende utgifter til kontrollutvalgets ordinære drift. Disse tallene er innhentet fra 
kommunen og innarbeidet i forslaget.

 Utgifter til kjøp av revisjonstjenester. 
 Utgifter til kjøp av sekretærtjenester. 

Budsjettallene for sekretariatet og revisjonen er vedtatt i de respektive representantskap.

Vurdering
Sekretariatet ser at det er en økende interesse for at de av kontrollutvalgets medlemmer 
som ønsker det skal kunne dra på NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i februar. Dette 
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vurderer sekretariatet som hensiktsmessig og nyttig. Konferansen, med en deltakermengde 
på 500-600 personer, er en fin arena for å knytte nettverk til andre kontrollutvalg, og ikke 
minst får deltakerne godt faglig påfyll og innspill til arbeidet i utvalget.

Vedlegg:

Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2017 Spydeberg

Art Tekst Budsjett 2016 - 
kontrollutvalg

Regnskap 
2015

Forslag til 
budsjett 2017

Kommentar 

080 Møtegodtgjørelse                  25 000           26 000  
080 Ledergodtgjøring                  12 000                     -             12 500  

080
Tapt arbeids-
fortjeneste     

099 Arbeidsgiveravgift                    5 500                     -               5 500  
115 Bevertning                    1 000                     -               1 000  

150 Kurs/ opplæring                  35 000                     -             35 000 
Alle til KU 

konferansen
160 Kjøregodtgjørelse                    1 000                     -               1 000  

375

Kjøp av 
revisjonstjenester 
fra IØKR IKS 812547      760 000         836 166  

375

Kjøp av 
sekretariat 
tjenester fra 
IØKUS IKS 152345      144 764         158 471 

Grunnbeløpet 
er økt fra 

20.000,- til 
50.000,- i tråd 
med vedtatt 
eierstrategi

 Sum             1 044 392      904 764,00      1 075 637  
 

Sekretariatet har ikke fått regnskapstall fra kommunen i år, har økt møtegodtgjørelsen med ca 3%.
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Saksnr.: 2016/15058
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 179545/2016
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 02.11.2016 16/31

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 05.10.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Vurdering
Muntlig orientering fra revisjonen
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Saksnr.: 2016/15058
Dokumentnr.: 6
Løpenr.: 188452/2016
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 02.11.2016 16/32

Møteplan for første halvår 2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling, møteplan for første halvår 2017 legges fram i 
møtet

Rakkestad, 19.10.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Strategidokument for Kontrollutvalget i Spydeberg kommune for valgperioden 2015 – 2019

Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 32 at det er utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets 
leder som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter.

Av praktiske grunner fastsettes møteplanen for hvert halvår.

Årshjulet for kontrollutvalget, som går fram av strategidokumentet, viser opplegg for hvor 
mange møter det er hensiktsmessig å holde, samt innholdet i disse. Det har tradisjonelt vært 
tre møter første halvår.
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Saksnr.: 2016/15058
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 179613/2016
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 02.11.2016 16/33

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Rakkestad, 05.10.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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